
 

 

 

In de maand september heeft FNV Metaal onder leden en niet leden onderzoek gedaan naar de praktijk 

en de ervaringen met werktijden in de branche. De vragenlijst richtte zich op diverse aspecten van 

werktijden; pauzes, ADV dagen en op zaterdag werken om er een paar te benoemen.   

 

FNV Metaal gebruikt de uitkomsten om antwoorden te vinden op drie hoofdvragen: 

- Dragen de werktijden in de branche voldoende bij aan behoud van vitaliteit en duurzame 

inzetbaarheid van werknemers? 

- Hebben werknemers in de MVT-bedrijven voldoende zeggenschap over hun eigen werktijden 

en invloed op de afstemming van werk met hun privé-leven? 

- Worden diverse cao- afspraken over werktijden voldoende nageleefd? 

 

In totaal hebben 840 werknemers aan het onderzoek meegewerkt. Het zijn leden van de bond (75%) 

maar ook een flink deel niet-leden. Meer dan de helft van de invullers werkt in een autogarage bedrijf. 

In deze korte notitie lichten we de belangrijkste resultaten toe. In een aparte bijlage hebben we enkele 

relevante tabellen opgenomen. 

 

Pauze: 

Pauze is hersteltijd per dienst. Het draagt bij aan alertheid tijdens de dienst en zodoende het 

voorkomen van fouten en ongelukken. Een goede pauze kenmerkt zich door tenminste een half uur 

lunchpauze en 2 keer een kwartier theepauze, waarin werknemers volkomen vrij zijn van 

werkzaamheden. 

 

Twee derde van de werknemers heeft een standaardpauze van een half uur. Ongeveer de helft heeft 2 

x een aanvullende pauze. Dit zijn positieve cijfers.  

 

Uit ons onderzoek blijkt echter dat een groot gedeelte van de werknemers beschikbaar moet zijn voor 

werk tijdens hun pauze. Slechts 17% is helemaal vrij van werkzaamheden. Meer dan 42% meldt dat 

ze altijd klaar staan tijdens de pauze om klussen of vragen van klanten op te pakken.  

 

Gestoord worden tijdens de pauze komt vervolgens zeer regelmatig voor. Bijna 60% van de 

werknemers stelt dat ze elke week 2 keer of meer tijdens hun pauze bezig zijn met hun werk. Bij de 

helft van deze groep gebeurd dat zelfs elke dag. 

 

Hoewel een groot deel van de werknemers tijdens hun pauze beschikbaar zijn voor werkzaamheden of 

ook daadwerkelijk arbeid gedurende pauze verrichten, is de pauze in meer dan 80% van de gevallen 

onbetaald. Dit is opvallend. 

 

 

  



Werken op zaterdag: 

Wanneer werken op zaterdag noodzakelijk is, dan is van belang om deze werkzaamheden te 

compenseren met roostervrije tijd in de daarop volgende week. Compensatie is vooral van belang om 

de fysieke gevolgen van een lange werkweek te verlichten. Lange werkweken veroorzaken op korte 

termijn vermoeidheid en daarmee samenhangende verminderde alertheid. Op langere termijn kunnen 

langere werkweken bijdragen aan fysieke klachten en verminderde vitaliteit doordat te weinig 

hersteltijd in het rooster is opgenomen. Een compensatie in geld neemt deze fysieke nadelen niet weg. 

 

Van de invullers werkt 36% nooit op zaterdag. De resterende groep wel en meer dan 1/3 zelfs zeer 

regelmatig. In totaal werkt 15% van alle invullers meer dan 2 zaterdagen per maand. 

 

Van de werknemers die op zaterdag werken stelt meer dan 80% dat er een sprake is van een 

verplichting van de baas. Gelukkig “kan” de helft van deze groep nog “in overleg” wanneer men 

wel/niet ingeroosterd wordt, maar de andere helft geeft aan dat het gewoon verplicht is en er geen 

sprake van zeggenschap is. 

 

In de meerderheid van het zaterdag werken wordt geen extra compenserende vrije tijd toegekend. 

Meer dan 60% van de zaterdagwerkers draait een zesdaagse werkweek. 

 

Een grote minderheid (42%) van de zaterdag werkers vult in hiervoor geen toeslag te ontvangen. 

 

Dienstrooster en ADV dagen: 

Een goede werktijdenregeling kenmerkt zich door het tijdig vaststellen van een dienstrooster. Een 

compleet dienstrooster bevat de werkdagen en roostervrije dagen, aangevuld met de begin- en 

eindtijden van elke dienst en de dagen waarop betaald verlof plaats vindt zoals snipper- en 

vakantiedagen, ADV dagen, scholingsdagen en bijzonder verlof. 

Een dienstrooster ondersteunt de afstemming van de werktijd met het privé leven  en maakt 

inzichtelijk wanneer er afwijkingen plaats vinden die in aanmerking komen voor een vergoeding 

volgens de cao (verschoven uren, overwerk, consignatie). 

 

Een belangrijke minderheid van de invullers (17%) krijgt pas op donderdag of vrijdag voorafgaand aan 

de werkweek te horen wanneer men moet werken. De resterende groep krijgt dat 3 weken of meer 

voorafgaand aan de werkweek te horen. 

 

Maar te horen krijgen wanneer je moet werken is niet hetzelfde als het publiceren van een 

dienstrooster in de vorm van een schema per week of maand waarin staat wanneer je moet werken 

met begin- en eindtijd en wanneer je vrij bent. Meer dan de helft vult in dat niet werken met zo’n 

dienstrooster. 

 

In ons onderzoek is expliciet gevraagd naar de ADV-dagen. Zonder een dienstrooster is het moeilijk om 

te zien of er ook ADV dagen zijn ingeroosterd of opgenomen. 60% van de invullers die geen 

dienstrooster hebben stellen dan ook dat ze geen zicht hebben op de inroostering en opname van ADV 

dagen. Maar ook met een dienstrooster is geen garantie. Van de groep die wel een dienstrooster 

ontvangen stelt 62% dat hierop geen ADV dagen staan ingeroosterd. 

Ondanks dit gebrek aan inzicht en zeggenschap oVer de inroostering van ADV antwoord zo’n 45% dat 

ze per jaar wel 13 ADV dagen krijgen. 

 

Gemiddelde werkweek en overuren. 

Het beperken van lange werkweken en lange werkdagen is van belang om op langere termijn de 

vitaliteit van werknemers te bewaken. Structureel overwerken levert op langere termijn 



gezondheidsrisico’s en bijbehorende ziekteverzuim op. Structureel overwerken wordt veelal 

veroorzaakt door een tekort aan vast personeel en/of het onvoldoende kunnen afstemmen van 

personeelsbezetting en capaciteitsvraag. 

Bovendien kan het gebrek aan hersteltijd leiden tot verminderde alertheid en bijbehorende veiligheids- 

en kwaliteitsproblemen. 

 

Bijna 20% van de werknemers werkt per dag 9,5 uur of meer. Een kwart van de invullers werk elke 

week meer uren dan is afgesproken volgens hun arbeidscontract.  

Van de overwerkers heeft 42% geen inzicht op de hoeveelheid extra gewerkte uren en bijbehorende 

beloning. Het loonbriefje is daar niet duidelijk over. 

 

Diverse onderdelen o.a. in samenhang met naleving. 

Verschillende vragen hebben zich gericht op de naleving van specifieke cao afspraken over werktijden. 

Zoals de opname van de werkgelegenheidsdagen, consignatie en de inzetbaarheidsdagen voor 

ouderen. 

 

Wat betreft de werkgelegenheidsdagen geeft meer dan 40% van de invullers aan dat zij niet door hun 

werkgever op de hoogte gesteld zijn van deze afspraak. Bijna 60% geeft aan dat er ook niet met hen 

is gesproken of er extra loon of extra vrije dagen zou worden uitbetaald. Uiteindelijk heeft bijna 40% 

alleen een extra loonsverhoging gekregen. 

 

Een kleine minderheid (18%) draait regelmatig een consignatiedienst. Meer kwart van deze 

werknemers krijgt geen toeslag,  reiskostenvergoeding of telefoonkostenvergoeding als ze 

daadwerkelijk worden opgeroepen tijdens de consignatieperiode. 

 

Van de invullers die recht hebben op inzetbaarheidsdagen geeft iets meer dan 70% aan dat ze deze 

dagen hebben gekregen. De rest weet het niet of denkt van niet. Van de werknemers die wel 

inzetbaarheidsuren krijgen weet 37% niet precies hoeveel uren dat eigenlijk zijn. Zo’n 18% van de 

betrokken werknemers klaagt over gedoe en moeilijkheden om deze uren ook op te nemen. Bijna 40% 

van de betrokken werknemers wil deze inzetbaarheidsuren gebruiken om korter te werken per week.  



Voorlopige eindconclusies 

Het onderzoek levert op diverse onderwerpen verontrustende resultaten. Zowel bezien op 

belasting/vitaliteit, de naleving van cao-afspraken als de mate van zeggenschap van werknemers zijn 

er belangrijke verbeteringen mogelijk. 

 

Pauze: 

Hoewel een groot aantal werknemers op papier voldoende pauze per dag krijgt, blijkt het opnemen de 

praktijk veelal niet mogelijk. Werknemers moeten beschikbaar zijn en worden tijdens hun pauze 

vervolgens regelmatig opgeroepen.  Dit beïnvloedt de hersteltijd tijdens de dienst nadelig.  

Er is sprake van consignatie tijdens de pauze. Arbeidsvoorwaardelijk moet deze beschikbaarheid 

gefaciliteerd worden door afspraken over o.a. de mate van beschikbaarheid en compensatie in tijd en 

geld. Ook de ATW schrijft zo’n collectieve regeling voor. Beschikbaar zijn tijdens je pauze wordt door 

de ATW/ATB immers gezien als een vorm van arbeid. Een oproep tijdens een pauze geldt als 

arbeidstijd. Als de geconsigneerde werknemer tijdens de pauze wordt opgeroepen om een storing te 

verhelpen moet hij daarna in de gelegenheid wordt gesteld om alsnog te pauzeren. Zo kan hij alsnog 

aan de pauzeverplichting in de ATW voldoen. Geconsigneerd zijn tijdens je pauze is alleen mogelijk als 

daar een collectieve afspraak over gemaakt is. 

 

Werken op zaterdag. 

Een belangrijk deel van de werknemers werkt op zaterdag. Bijna 15% zelfs meer dan de cao-grenzen 

toe staan. Een groot aantal werknemers maakt  een zesdaagse werkweek.  

Werken op zaterdag  verhoogt op deze wijze de werkdruk en is daarmee nadelig voor de hersteltijd en 

vitaliteit van werknemers. Tegelijkertijd heeft het werken op zaterdag ingrijpende sociale gevolgen. 

Ondanks het feit dat burgers dienstverlening in de avond en weekend normaal beginnen te vinden, 

blijft het werken in deze vensters voor werknemers inconvenient. Werken op zaterdag betekent 

immers een belemmering om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Veel maatschappelijke en 

sociale activiteiten vinden vooral plaats in het weekend, denk aan sportcompetities, familiebezoek of 

winkelen en uit eten gaan. 

Van belang is dan ook om scherp de afspraken over werken op zaterdag en de noodzakelijke 

compensatie in tijd en geld na te leven. 

 

Dienstrooster en ADV dagen. 

Het ontbreken van een dienstrooster frustreert  de controle op de belastbaarheid van werktijden en de 

naleving van de bijbehorende Cao-afspraken. Juist een dienstrooster is een instrument om informatie 

te krijgen over de balans tussen werktijd/herstel- en rusttijd. Een dienstrooster geeft aldus inzicht om 

de belastbaarheid van de werktijden te kunnen beoordelen. Tegelijkertijd geeft een dienstrooster - en 

de manier waarop dat wel/niet in samenspraak met werknemers is ontwikkeld - de mate van 

zeggenschap van werknemers weer en bijbehorende sociale inconveniëntie weer. Hoeveel invloed 

hebben werknemer op hun eigen dienstrooster en kunnen ze voldoende zelf vorm te geven aan het 

combineren van de werktijden en het privé leven? Tenslotte is het dienstrooster een noodzakelijk 

instrument om juiste toepassing van cao afspraken te kunnen controleren. Allerlei afspraken over 

afwijkingen van het normale dienstrooster (overwerk, verschoven uren, ADV dagen, consignatie) 

kunnen alleen goed nageleefd worden als vanuit een vastgesteld dienstrooster wordt gewerkt. 

 

Gemiddelde werkweek en overuren. 

Een belangrijk deel van de werknemers maakt lange dagen en lange werkweken. Zowel vanuit 

kwaliteit van dienstverlening als vitaliteit van werknemers is dit verontrustend. Werknemers die langer 

doorwerken maken verhoudingsgewijs meer fouten. En op termijn kan de verhoogde werklast door 

langere werkdagen en werkweken leiden tot meer gezondheidsklachten als gevolg van de verhoogde 



fysieke en mentale belasting. De beperking van overwerk is dan ook een belangrijk onderdeel van een 

beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

 

Noodzakelijke innovaties 

De uitkomsten van het Groot Werktijdenonderzoek leveren bij een eerste beschouwing twee innovatie 

voorstellen op. 

 

De eerste innovatie betreft het verbeteren van de naleving van de cao.  

Diverse artikelen rond werktijden hebben vooral als doel om de compensatie in tijd en geld optimaal 

vorm te geven. Niet naleven van de betreffende afspraken hebben ingrijpende gevolgen voor de 

vitaliteit van werknemers.  Extra aandacht voor naleving is volgens FNV Metaal vereist, waarbij een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgeversorganisaties en vakbonden uitgangspunt moet zijn. 

Te denken valt bijvoorbeeld aan een jaarlijks onderzoek Naleving CAO, steekproefsgewijze audit van 

bedrijven, een cao-klachtenlijn tot aan het opzetten van daadwerkelijke controle-organisatie. 

 

De tweede innovatie ligt op het terrein van compensatie in tijd.  

De fysieke en sociale inconveniëntie van de werktijden dient niet alleen gecompenseerd te worden in 

geld. Dit neemt – met name de fysieke gevolgen – de nadelen niet weg. FNV Metaal wil extra 

aandacht besteden aan de mogelijkheden om korter te gaan werken met behoud van loon en het 

vergroten van zeggenschap van werknemers door het introduceren van mee- of 

zelfroosterexperimenten. 

 

FNV Metaal  zal op diverse plekken (Cao-tafel, kadergroepen en OR, ledenscholing, bedrijven) 

voorstellen doen om de werktijden in het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf te verbeteren. 

Waarbij een balans gevonden zal worden tussen zowel nieuwe afspraken en (extra) aandacht voor de 

naleving van bestaande cao-artikelen. 

 

 

 

Jacqie van Stigt 

Jos Brocken  

Landelijk vakbondsbestuurders Metaal 
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NALEVING: EXTRA ROOSTERVRIJE DAGEN IN PLAATS VAN LOON 

 

 

 

 
 

 
 

47,3% 

40,8% 

12,0% 

ja

nee

geen idee, weet ik niet meer

In de nieuwe cao heeft je baas de keuze gekregen om in plaats van een eenmalige loonsverhoging extra vrije 
dagen te geven aan de werknemers. In de periode april 2013 en oktober 2014 kan het maximaal gaan om 
maximaal 4 van deze extra vrije dagen. Ben jij door de baas op de hoogte gesteld van deze afspraak? 



 
 

 

 

 

  



NALEVING: CONSIGNATIE 

 

 

 

 
 

 
 



 

  



NALEVING: INZETBAARHEIDSUREN 
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Zo ja: Weet je hoeveel inzetbaarheidsuren je hebt gekregen? 
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meer dan 52



 
 

 
 

82,1% 

12,0% 

6,0% 

Als je inzetbaarheidsuren hebt gekregen, kun je die dan makkelijk op nemen 
van je baas? 

ja, geen probleem

nee, altijd gedoe

erg moeilijk

38,5% 

32,3% 

21,1% 

0,6% 

7,5% 

Hoe zou jij de extra vrije inzetbaarheidsuren willen gebruiken? 

korter werken per week

langere vakanties

eerder met pensioen

voor extra scholing

uitbetalen in geld


